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RAPORT DE ACTIVITATE 

  
AL UNIUNII PENTRU PREVENIREA HIV ȘI REDUCEREA RISCURILOR 

(UORN) 
 

PENTRU ANUL 2017 
 
 

Începând cu anul 2000 în Republica Moldova se implementează  primele Programe de 

Reducere a Riscurilor, care reprezintă măsuri întreprinse în scopul profilaxiei/reducerii 

consecinţelor medicale, sociale şi economice ce apar inevitabil atunci când omul consumă 

droguri. Programele de Reducere a Riscurilor sunt susţinute şi promovate de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii drept o măsură eficientă de protecţie împotriva infecţiei HIV, ITS, 

hepatitelor virale. În decembrie 2004, 19 organizaţii, implementatoare ale strategiei Reducerea 

Riscurilor în R. Moldova au decis crearea Uniunii Organizațiilor.  

La 19 noiembrie 2007, Ministerul Justiţiei R. Moldova a înregistrat Uniunea pentru 

Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Riscurilor (UORN). În mod continuu UORN execută o 

evaluare a necesităţilor membrilor şi a preocupărilor legate de implementarea programelor de 

reducere a riscurilor, în acest context,  putem evidenţia preocuparea legată de asigurarea 

continuităţii, durabilităţii şi stabilităţii financiare a proiectelor pentru viitorul apropiat, necesitatea 

de extindere a spectrului de servicii adresate beneficiarilor în scopul unei acoperiri mai largi şi a 

eficientizării activităţilor, necesitatea aderării la standarde unice de funcţionare a proiectelor de 

reducere a riscurilor, necesitatea creării unui sistem de referinţă viabil ce ar soluţiona o gamă cît 

mai largă de probleme cu care se confruntă beneficiarii. 

 

Misiunea UORN 

Misiunea UORN este de a consolida şi a coordona organizaţiile membre ale Uniunii în 

scopul dezvoltării şi promovării strategiilor de reducere a riscurilor, drept abordare eficientă de 

ocrotire a sănătăţii publice în R. Moldova. 

 

1. Promovarea noilor politici de sănătate în republică; 

2. Consolidarea eforturilor tuturor părţilor implicate şi interesate în soluţionarea problemelor în 

domeniul consumului de substanţe psiho-active, prevenirii HIV/SIDA şi altor maladii – 

hepatitelor virale, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală (ITS), etc. 

3. Promovarea strategiei de Reducere a Noxelor, tratamentului de substituţie şi accesului 

consumatorilor de droguri, inclusiv a celor HIV-infectaţi la servicii de tratament şi reabilitare. 

Dezvoltarea strategiilor de Reducere a Noxelor, a sistemelor de reabilitare şi tratament a 

consumatorilor de substanţe psiho-active. 

4. Prevenirea răspândirii HIV, ITS, Hepatitelor virale, Tuberculozei şi a altor maladii în mediul 

grupurilor vulnerabile, acordarea suportului psiho-social corespunzător persoanelor afectate de 

aceste maladii. 



 

5. Implicarea în perfecţionarea bazei legislative necesare pentru dezvoltarea şi implicarea strategiilor 

de reducere a noxelor. 

6. Implicarea şi asigurarea durabilităţii şi stabilităţii financiare a programelor implementate de 

organizaţiile membre. 

7. Promovarea intereselor programelor de prevenire HIV/SIDA şi Reducere a Riscurilor din R. 

Moldova la nivel naţional şi internaţional 

 

Direcţii de activitate UORN: 

 

* Facilitarea schimbului de experienţă şi multiplicare a bunelor practici între organizaţii ce 

implementează programe de reducere a riscurilor– organizarea vizitelor de studiu şi a vizitelor in 

teren cu participarea personalului tuturor programelor de reducere a riscurilor. 

* Consolidarea capacităţilor Organizaţiilor ce implementează programe în baza strategiei 

Reducerea Riscurilor prin asigurarea unei instruiri şi formări profesionale continue– organizarea 

seminarelor, atelierelor, trainig-urilor, consultărilor şi supervizării. 

* Asigurarea conexiunilor directe între organizaţii ce implementează programe în baza strategiei 

Reducerea Riscurilor şi alte instituţii cu tangenţe in domenii de activitate - organizarea meselor 

rotunde, conferinţelor, facilitarea participării la evenimente internaţionale desfăşurate in domeniu, 

constituirea dialogului intre organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor şi 

instituţii statale din domeniul ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale. 

* Advocacy pentru iniţierea susţinerii Programelor implementate în baza Strategiei Reducerea 

Riscurilor din resursele Bugetului Public Naţional (participare la elaborarea şi facilitarea aplicării 

standardelor minime de calitate pentru organizaţiile ce implementează programe de reducere a 

riscurilor în R. Moldova, definirea mecanismului de contractare socială a organizaţiilor 

implementatoare). 

* Organizarea activităţilor de prevenire a infecţiei HIV, Tuberculozei şi a Hepatitelor virale B şi C 

în mediul beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor – organizarea forumului teatral cu 

caracter educaţional pentru beneficiarii programelor de reducere a riscurilor din regiuni, 

distribuirea materialelor informaţionale, organizarea seminarelor de instruire, etc. 

* Promovarea acţiunilor de mediatizare şi sensibilizare– menţinerea blogului informaţional şi a 

paginii web , elaborarea şi mediatizarea buletinului electronic lunar. 

 

Rezultate atestate la nivel de proiecte şi organizații implicate  în activităţi: 

 o comunicare eficientă şi regulată între organizaţiile ce implementează programe de 

reducere a riscurilor in R. Moldova; 

 echipe de personal bine informate, instruite şi rezistente atât la impedimentele de natură 

externă cât şi a celor interne; 

 o împărtăşire detaliată a experienţei; 

 o multiplicare a experienţei pozitive în domeniu; 

 activităţi comune dezvoltate de programele de reducere a riscurilor; 

 o forţă mai mare de mediatizare a activităţii proiectelor de reducere a reducere a riscurilor; 

 o comunicare mai eficientă şi mai transparentă cu organizaţiile cu conexiune în domeniu; 

 implicarea organizaţiilor ce implementează strategii de reducere a riscurilor în R. Moldova 

în procese de promovare a intereselor beneficiarilor 

 

 

 



 

ORGANIGRAMA 
UNIUNEA PENTRU PREVENIREA HIV ȘI REDUCEREA RISCURILOR 

(UORN) 

 

 

 

Facilitarea schimbului de experienţă şi multiplicare a 
bunelor practici între organizaţii ce implementează 

programe de reducere a riscurilor 

Consolidarea capacităţilor Organizaţiilor ce 
implementează programe în baza strategiei Reducerea 

Riscurilor prin asigurarea unei instruiri şi formări 
profesionale continue 

Asigurarea conexiunilor directe între organizaţii ce 
implementează programe în baza strategiei Reducerea 

Riscurilor şi alte instituţii/ persoane cu putere de 
decidere 

Advocacy pentru iniţierea finanțării Programelor 
implementate în baza Strategiei Reducerea Riscurilor din 

resursele Bugetului Public Naţional 

Advocacy pentru sporirea accesibilității și calității 
serviciilor de reducere a riscurilor adresate consumatorilor 

de droguri 

Promovarea acţiunilor de mediatizare a activităților 
domeniului 

Mobilizarea și dezvoltarea activismului în mediul 
consumatorilor de droguri și altor grupuri de risc     



 

Organizații membre 

1. Asociaţia Obştească „Împreună să 

salvăm viitorul” 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 

Or. Făleşti 

  

 

2. Asociaţia Obştească „Tinerii 

pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri 

injectabile, persoane ce prestează servicii 

sexuale contra plată, şoferi de cursa lungă 

Mun. Bălţi  

 
 

3.  Asociaţia Obştească „Reforme 

medicale” 
Grup ţintă – persoane ce prestează servicii 

sexuale contra plata, şoferi de cursa lungă 

Mun. Chişinău 

 
 

4. Asociaţia Obştească ,,Pentru 

Prezent şi Viitor” (fost ARS-SIDA) 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 

Mun. Chişinău 

 
 

5. Centrul „Adolescentul”                                                                                                                   
Grup ţintă – utilizatorii de droguri 

injectabile, persoane ce prestează servicii 

sexuale contra plata 

Or. Orhei 

 

 
  

6. Asociaţia Obştească „Viitorul 

Nostru” 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 

Or.Rezina  

 

 
  

 

http://www.ppv.md/ro
http://www.ppv.md/ro


 

7. Asociaţia Obştească „Vis-Vitalis” 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri 

injectabile, persoane ce prestează servicii 

sexuale contra plata 

Or. Ungheni 

 
 

8.  Centrul Educaţional „Alcoolismul 

şi Narcomania” 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 

Or. Soroca  

 
 

9. Asociaţia Obştească „Tinerele 

femei-Cernoleuca” 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 

Or. Donduşeni 

 

 

 

 

 

 

 

10. Centrul de Informaţii 

„GenderDoc-M” 
Grup ţintă – comunitatea LGBT 

Mun. Chişinău 

 

 
 

11. Organizaţia Obştească “Viitorul 

Sănătos” 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 

Or. Tiraspol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROIECTE REALIZATE PE PARCURSUL 

ANULUI 2017 
 

 

 

Perioada de implementare: aprilie 2014 – decembrie 2017 

Organizația finanţatoare:  Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN) 

Scopul:  

Consolidarea acțiunilor advocacy din partea societății civile, inclusiv din partea comunităților 

persoanelor consumatoare de droguri și este menit să asigure investiții strategice stabile în 

reducerea riscurilor ca o strategie de prevenire a răspândirii infecției HIV în Europa de Est și Asia 

Centrală. 

Obiective:  

 crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea unui nivel adecvat de investiții strategice 

stabile în reducerea riscurilor din sursele publice de finanțare și din sursele donatorilor; 

 creșterea capacității comunității persoanelor consumatoare de droguri în acțiunile advocacy 

de acces la serviciile de reducere a riscurilor. 

  

Activitățile Programului Regional sunt implementate la nivel național și regional 

/internațional: 

Recipientul de bază al resurselor Fondului Global și 

responsabilul de implementare a programului este 

EHRN prin intermediul secretariatului acestuia. 

La nivel regional partenerii EHRN sunt Rețeaua 

Eurasiatică a persoanelor consumatoare de droguri, 

agenții și programe ale Organizației Națiunilor Unite 

(UNAIDS, UNODC, OMS), și alte rețele ale 

comunităților, organizații regionale și internaționale. 

La nivel național activitățile Programului regional au loc în următoarele țări din regiune: Belarus, 

Georgia, Moldova, Kazahstan, Tadjikistan, Lituania. 

Activitățile din aceste țări sunt efectuate în cooperare strânsă între Secretariatul EHRN, rețelele 

naționale de reducere a riscurilor și între organizațiile non-guvernamentale (sub-recipienți) și 

comunitățile persoanelor consumatoare de droguri.     

 

     



 

Activități: 

- Activități privind alocarea de fonduri de către Guvern pentru finanțarea activităților 

Programului Național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 

transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 cu sumele corespunzătoare acordului dintre 

Guvern și Fondul Global; 

- Activități pentru crearea mecanismului de finanțare eficient a organizațiilor comunitare din 

bugetul de stat, precum și din mijloacele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 

(CNAM); 

- Activități privind deschiderea a 2 site-uri noi de Terapie de substituție cu opioide (TSO) în 2 

orașe noi și creșterea acoperirii cu TSO în site-urile existente; 

- Măsuri pentru a asigura accesul la buprenorfina în cadrul OST; 

- Activități privind îmbunătățirea nivelului de responsabilitate a comunității consumatorilor de 

droguri și a societății în general la problemele femeilor consumatoare de droguri; 

- Activități privind dezvoltarea comunității persoanelor consumatoare de droguri; 

- Activități pentru asigurarea accesului consumatorilor de droguri din Transnistria la serviciile 

Programelor de Reducere a Riscurilor. 

     

 

Realizări: 

 2 programe de reducere a riscurilor vor fi finanțate din resursele Companiei Naționale de 

Asigurări în Medicină (CNAM); 

 Elaborarea mecanismului de finanțare a organizațiile neguvernamentale în domeniul sănătății 

din resursele bugetului de stat; 

 Concluziile cu privire la necesitățile consumatorilor de droguri au fost incluse în Programului 

Național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală 

pentru anii 2016-2020; 

 Implicare în procesul de extindere geografică a Programelor Terapiei de Substituție cu 

Opioide (TSO) în țară (9 site-uri), precum și eliberarea metadonei la domiciliu; 

 Activitate pentru îmbunătățirea protocolului TSO și la posibilitatea de a include buprenorfina; 

 Aspectele de gen sunt  incluse în standardele Reducerii Riscurilor; 

 Reprezentanți ai Comunității consumatorilor de droguri au intrat în: 

- grupuri de lucru a Comitetului Național Consultativ (CNC); 

- Consiliul Consultativ Public al CNC; 

- Înregistrarea organizației; 

 Stabilirea relațiilor de parteneriat cu organizații și instituții din Transnistria. 

     



 

 

 

 

 

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017 

Recipientul Principal::  Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) 

Sub-contractor: Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor 

 

Scopul proiectului: 

Dezvoltarea Centrului de Resurse în Reducerea Riscurilor, creșterea capacității 

organizațiilor ce implementează programe  în domeniul Reducerii Riscurilor și contribuirea 

la sporirea angajamentului instituțiilor publice în susținerea programelor de reducerea 

riscurilor. 

Obiectiv: 

 Consolidarea capacităților comunității și asigurarea sustenabilității programului; 

 

Intervenții: 

Consolidarea capacităților instituționale, dezvoltarea abilităților de planificare și conducere 

(leadership) în sectorul comunitar 

 

     
 

Activități: 

- Sprijin pentru UORN în crearea și coordonarea Centrului de Resurse în domeniul Reducerii 

Riscurilor 

- Training de formare de formatori pentru o echipă națională de formatori în domeniul 

Reducerea Riscurilor 

- Dezvoltarea curriculei în reducerea riscurilor pentru organizațiile ce implementează proiecte 

în domeniul Reducerii Riscurilor; 

- Atelier de lucru privind planificarea strategică pentru organizațiile ce implementează proiecte 

în domeniul Reducerii Riscurilor; 

- Vizite de studiu pentru consolidarea capacităților de livrare a serviciilor a membrilor UORN. 

      



 

   
 

Rezultate: 

 Echipă națională de traineri în domeniul reducerea riscurilor formată – 15 traineri naționali; 

 Curricula elaborată în reducerea riscurilor pentru organizațiile ce implementează proiecte în 

domeniul Reducerii Riscurilor (în 2 limbi – română și rusă); 

 Planul strategic în domeniul reducerea riscurilor pentru anii 2015 – 2020 elaborat; 

 Consolidarea capacităților de livrare a serviciilor și preluarea bunelor practici de către 

membrii  UORN, APL, Instituțiilor medico-sanitare, Caselor naționale de asigurări în 

medicină regionale în cadrul a 2 vizite de studiu  către organizația de caritate "LUMINA 

SPERANȚEI" (Благодійна Організація «СВІТЛО НАДІЇ») din or. Poltava, Ucraina; 

 Asistență tehnică în dezvoltarea serviciilor și politicilor interne pentru organizațiile 

implementatoare de Programe de reducere a riscurilor. 

 

 
 

      

 

Perioada de implementare: 01.01.2015-31.12.2017 

Recipientul Principal: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) 

Sub-Recipient: Asociația Obștească  “Inițiativa Pozitivă” 

 

Scopul: Consolidarea în ţară a unei comunități active şi implicate a consumatorilor de droguri 

injectabilе din mediul clienților programelor de reducere a riscurilor, atât în implementarea şi 

evaluarea programelor de reducere a riscurilor, cât şi în cadrul platformelor naţionale de dialog şi 

luare a deciziilor. 



 

Obiective: 

 schimbarea percepției publice cu privire la consumatorii de droguri și programele de reducere 

a riscurilor; 

 sporirea vizibilității consumatorilor de droguri și natura problemelor cu care aceștia se 

confruntă; 

 asigurarea implicării consumatorilor de droguri, clienți ai PRR în cadrul proceselor de 

planificare, implementare și evaluare PRR, inclusiv cele de nivel național. 

   

 

Activități: 

- Organizarea regulată a vizitelor în cadrul programelor de reducere a riscurilor cu scopul de: 

 Mobilizare a beneficiarilor 

 Împărtășire a experienței 

 Instruire și abilitare, dezvoltare a serviciilor(inclusiv gender specifice). 

Prioritate au programele de reducere a riscurilor în care grupurile de inițiativă sunt slab 

dezvoltate sau nu există.  

- Mobilizarea beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor pentru crearea grupurilor de 

inițiativă la nivelul localității lor în vederea participării active în planificarea, implementarea, 

evaluarea PRR. Cel puțin 3 grupuri noi de inițiativă vor fi formate și active la finele anului 

2016 (lista localităților în care sunt implementate programe de reducere a riscurilor, cu 

indicarea existenței grupurilor de inițiativă, este indicată mai jos). 

- Evaluarea continuă a necesităților grupurilor de inițiativă din perspectiva creșterii și a 

activismului, necesare pentru participarea în cadrul programelor de reducere a riscurilor, dar 

și în cadrul proceselor naționale ce vizează aceste programe. 

- Menținerea activității Comitetului Consultativ Național al  clienților PRR. Comitetul se va 

întruni în mod periodic, iar grupurile de inițiativă vor fi reprezentate de către delegații lor.  

- Desfășurarea activităților de pledoarie pentru includerea delegaților comitetului în cadrul 

platformelor naționale și internaționale care vizează interesele CDI (Comitetul KAP – 1 

membru, CNC TB/SIDA – 1 membru, platforme regionale sau internaționale – 2 membri). 



 

UORN va susține participarea activă a membrilor comunității în cadrul proceselor lansate de 

structurile sus-numite. 

- Participarea la inițiativele de advocacy ce vizează programele de reducere a riscurilor și 

situația consumatorilor de droguri. 

- Crearea și mediatizarea campaniei media/produselor media în vederea schimbării percepției 

publice față de consumatorul de droguri (flaiere, life story).  

 

      

 

Rezultate: 

 Comitetul Consultativ Național al  clienților PRR constituit și activ; 

 7 grupuri de inițiativă a persoanelor consumatoare de droguri create și coordonate de asistenți 

regionali în mobilizare și dezvoltare; 

 Minimum 2 reprezentanți a comunităților persoanelor consumatoare de droguri din fiecare 

grup de inițiativă activ înregistrați în cadrul  ENPUD (Rețeaua Europeană a persoanelor 

consumatoare de droguri); un reprezentant -  în cadrul CNC TB/SIDA; un reprezentant – în 

cadrul grupurilor tehnice de lucru ale CNC TB/SIDA;  doi reprezentanți - Comitetului KAP; 

 Mai multe persoane din cadrul comunității consumatorilor de droguri implicați în acțiuni de 

advocacy;  

 Membrii comunității sunt mai deschiși să vorbească public de problemele cu care se 

confruntă; 

 

   

 

 



 

 

Perioada de implementare: 01.01.2016 - 30.06.2017 

Organizația finanţatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: Sporirea durabilităţii Programelor de Reducere a Riscurilor implementate în RM, prin 

fortificarea poziţiei lor la nivel naţional şi local. 

Obiectivele: 

 Asigurarea finanțării a 2 proiecte de reducere a riscurilor din resursele CNAM începând cu 

anul 2016. 

 Pledoarie pentru sporirea contribuției programelor de reducere a riscurilor din bugetele locale 

(municipale) în cel puțin 2 localități (Balti, Cahul). 

 Asigurarea calității implementării programelor de reducere a riscurilor. 

 

Partenerii: Asociația ”Tinerii pentru Dreptul la Viață” fil. Bălți – președinte Iațco Ala,  

                   Asociația ”Pas cu Pas regiunea Sud” – președinte Ciobanu Svetlana. 

 

Activităţile realizate: 

- Organizarea  unei şedinţe cu directorul/vice-directorului CNAM la subiectul finanţarea PRR 

şi stabilirea indicatoarelor de referinţă ( timp, resurse, activităţi), participarea persoanelor 

resursă în cadrul comisiei de evaluare şi selectarea a asociaţiilor obşteşti ce vor primi 

finanţare. 

- Identificarea celor 2 localităţi în care vor fi realizate activităţile de pledoarie privind 

finanţarea din bugetele locale.  

- Organizarea a 2 acţiuni publice de pledoarie privind importanţa finanţării acestor programe, 

cu implicarea comunităților afectate şi mass-media. 

- Organizarea 2 ateliere de instruire a personalului PRR în aplicarea Standardelor de calitate 

pentru programele de prevenire HIV în rundul grupurilor la risc. 

- Organizarea a 2 vizite în teren pentru reprezentanții APL din cadrul celor 2 localități 

identificate în vederea realizării unui schimb de experiență și multiplicare a bunelor practici. 

   



 

Rezultate: 

 Oportunitățile de finanțare în anul 2016 a 2 proiecte de reducere a riscurilor din resursele 

CNAM; 

 Coeziunea şi fortificarea forţei comune a tuturor asociaţiilor active în domeniul Reducerii 

Riscurilor de pe tot teritoriul Republicii Moldova prin implicarea şi participarea în acţiunile 

comunitare; 

 Sensibilizarea  reprezentanților Ministerului Sănătății, Companiei naționale de asigurări 

medicale, Ministerului de Finanţe privind domeniul Reducerii Riscurilor; 

 Instruirea a 42 de persoane care activează în PRR în aplicarea Standardelor de calitate pentru 

programele de prevenire HIV în rândul grupurilor la risc; 

 Traducerea Standardelor de calitate pentru programele de prevenire HIV în rândul grupurilor 

la risc din limba română în limba rusă; 

 Participarea în schimb de experienţă a câte o echipă din două localităţi mun. Bălţi şi or. Orhei 

cu genericul “Experiențe și bune practici în colaborarea administrației publice locale și a 

asociațiilor obștești ”. În calitate de finalitate a acestor evenimente se consideră a fi 

cunoașterea mai bună de către funcționarii publici a serviciilor programelor de reducere a 

riscurilor implementate în Republica Moldova și identificarea oportunităților de  suport 

financiar a acestora din resursele bugetelor locale; 

 Analiza și emiterea propunerilor pentru draft-ul Regulamentului cu privire la modalitatea de 

finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi 

prevenire a riscurilor de îmbolnăvire; 

 Facilitarea participării partenerilor naționali la Conferința Regională de Reducere a Riscurilor 

din Vilnius, 3-6 aprilie 2017 cu suportul financiar al Fondului Global; 

 Participarea activă la elaborarea cadrului normativ și metodologic cu privire la colaborarea 

APL cu asociațiile obștești în mun. Bălți; 

 Identificării şi elaborării setului de documente necesare pentru iniţierea finanţării  

programelor de reducere a riscurilor din resursele Fondului de profilaxie al CNAM. 

 

 

Perioada de implementare: 01.09.2016 - 30.11.2017 

Organizația finanţatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: Reformarea politicilor în domeniul drogurilor în Republica Moldova din perspectiva 

asigurării drepturilor omului  

Obiectivele: 

 Elaborarea propunerilor de modificare a “Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a 

plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile 



 

acestora”, și a documentelor legislative conexe în vederea determinării principiilor clare de 

calificare a unei acţiunii/inacțiuni legate de droguri drept infracţiune sau contravenţie 

administrativă în funcție de cantitatea identificată de substanțe supuse controlului şi a 

impactului acestora asupra situaţiei consumatorului de droguri.  

 Elaborarea unor recomandări, sub forma unei instrucțiuni, privind aprecierea/determinarea 

cantităţilor substanţelor narcotice deținute de persoane la reținere și a diferitor adaosuri care 

nu se atribuie la asemenea categorie de substanţe. 

Activități: 

- formarea unui grup de lucru și organizarea de către UORN a unui proces consultativ în 

vederea colectării opiniilor și propunerilor cu privire la subiectele de modificare legislativă 

inițiate. 

- formularea în formă scrisă către Comisia Națională Antidrog a propunerilor privind 

modificarea “Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de 

substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, și a legislației conexe. 

- Monitorizarea procedurilor publice de iniţiere şi stabilire a unui plan de acţiuni pentru 

realizarea modificărilor legislative prevăzute de această propunere de proiect. 

Rezultate:  

 Proiectul este încă în proces de implementare, dar deja considerăm că activitățile acestuia vor 

influența în mod pozitiv politica naţională în domeniul drogurilor, în special a programelor de 

reducere a riscurilor, din perspectiva respectării și asigurării drepturilor omului. Considerăm că 

modificările legislative propuse vor alinia practicile polițienești din republica Moldova unor rigori 

internaționale, inclusiv în acord cu legislația și cerințele Uniunii europene în domeniu. 

 

Perioada de implementare: 01.09.2016 - 30.11.2017, prelungit până la 31.05.2018 

Organizația finanţatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: Reformarea politicilor în domeniul drogurilor în Republica Moldova din perspectiva 

asigurării drepturilor omului  

Obiectivele: 

 Elaborarea propunerilor de modificare a “Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a 

plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile 

acestora”, și a documentelor legislative conexe în vederea determinării principiilor clare de 

calificare a unei acţiunii/inacțiuni legate de droguri drept infracţiune sau contravenţie 

administrativă în funcție de cantitatea identificată de substanțe supuse controlului şi a 

impactului acestora asupra situaţiei consumatorului de droguri.  

 Elaborarea unor recomandări, sub forma unei instrucțiuni, privind aprecierea/determinarea 

cantităţilor substanţelor narcotice deținute de persoane la reținere și a diferitor adaosuri care 

nu se atribuie la asemenea categorie de substanţe. 



 

Activități: 

- formarea unui grup de lucru și organizarea de către UORN a unui proces consultativ în 

vederea colectării opiniilor și propunerilor cu privire la subiectele de modificare legislativă 

inițiate. 

- formularea în formă scrisă către Comisia Națională Antidrog a propunerilor privind 

modificarea “Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de 

substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, și a legislației conexe. 

- Monitorizarea procedurilor publice de iniţiere şi stabilire a unui plan de acţiuni pentru 

realizarea modificărilor legislative prevăzute de această propunere de proiect. 

Rezultate:  

 Proiectul este încă în proces de implementare, dar datorită acestuia au fost create și consolidate 

parteneriate la nivel național între  reprezentanții OSC active în domeniu, activiștii comunităților 

consumatorilor de droguri și organelor de drept.  

 ”Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe 

depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora” a fost analizată de toți partenerii și 

fiecare a intervenit cu comentarii (bazate pe experiențe externe de succes) și propuneri pentru 

îmbunătățirea acesteia.  

 

Perioada de implementare: 01.10.2017- 31.01.2019 

Organizația finanţatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: Dezvoltarea și implementarea unor politici și practici de abilitare juridică, ce răspund 

necesităților comunităților vulnerabile și afectate de HIV și SIDA. 

Obiectivele: 

 fortificarea potențialului UORN în implementarea bunelor practici privind dezvoltarea și 

implementarea unor servicii de asistență juridică primară comunităților afectate de HIV și 

SIDA; 

 dezvoltarea unui concept de formare a para-juriștilor specializați în asistența comunităților 

afectate de HIV și SIDA; 

 instruirea și abilitarea a 25 de persoane în prestarea serviciilor de asistență juridică primară 

specializată; 

 formarea și menținerea activismului a 20 para-juriști specializați în prestarea serviciilor de 

asistență juridică primară comunităților afectate de HIV și SIDA. 

Activități: 

- Selectarea echipei de implementare a proiectului; 

- Stabilirea de comun acord cu CNAJGS a modalității de selecție a para-juriștilor specializați; 

- Plasarea anunțului despre selectare a para-juriștilor specializați. 



 

Perioada de implementare:  6.11.2017 – 30.05.2019 

Organizația finanţatoare:  Fundația Soros Moldova 

Obiectivele: 

 Analiza experiențelor și a bunelor practici privind implementarea programelor de 

asistență/intervenție alternativă pentru persoanele dependente/consumatoare de droguri care 

comit infracțiuni asociate consumului de droguri; 

 Elaborarea și promovarea unui plan de acțiuni și a unui concept  local privind implementarea 

unui model/program de ordine și sănătate publică adresat persoanelor 

dependente/consumatoare de droguri care comit infracțiuni asociate consumului de droguri. 

Activitățile realizate: 

- Activități desfășurate pentru organizarea webinarelor. 

- Discuții cu secretarul Comisiei Naționale Antidrog. 

- Activități de planificare a vizitei de studiu în Portugalia 

Rezultate: 

 Relații de parteneriat cu Direcția nr. 4 Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații al 

IGP. 

 Planificarea activităților de consolidare a cunoștințelor organelor de drept pe domenii 

specifice aplicării măsurilor alternative lipsirii de libertate  asociate consumului de droguri în 

Republica Moldova. 

 

Perioada de implementare: 22.05.2017- 15.12.2017 

Organizația finanțatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: creșterea capacităților Centrului de Resurse în domeniul Reducerea Riscurilor, pentru 

perioada de raportare au fost prevăzute următoarele activități 

Activități: 

- Organizarea atelierelor de lucru pentru personalul programelor de reducere a riscurilor 

(workshops): 

 Evaluarea Planului Strategic pe domeniul Reducerea Riscurilor. 

 Strategia de dezvoltare a resurselor umane în cadrul PRR (elaborarea și aplicarea 

sistemului de pregătire și evaluare a personalului PRR). 



 

 Instruirea persoanelor resurse la nivel de PRR, fortificarea echipei de traineri naționali 

prin formarea trainerilor locali. 

- Traducerea materialelor metodologice din domeniu (standard, regulamente) pentru 

programele de reducere a riscurilor implementate în regiunea transnistreană. 

 

Rezultate:  

 Planului Strategic pe domeniul Reducerea Riscurilor 2016-2018  evaluat la mijloc de termen 

și ajustat necesităților programelor (draftul se anexează prezentului raport); 

 Strategia de dezvoltare a resurselor umane în cadrul programelor de reducere a riscurilor; 

 Echipa de traineri naționali – fortificată și completată cu traineri locali; 

 Următoarele documente au fost traduse: 

o Broșura „Estimarea numărului de consumatori de droguri injectabili, lucrătoarele sexului 

comercial și bărbaților care fac sex cu bărbații în Republica Moldova, 2017”; 

o Studiul „Spectrum” (2016); 

o Ghidul metodologic pentru para-juriști.   


